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 1المفعول المطلق

 :مالحظات 

  ٌسمى فً المصادر النحوٌة الى غاٌة القرن الثامن الهجري المفعول المطلق

  .بالمصدر

  : المجرد َفَقط اْلَحدث على تدل اسمٌة ِصٌَغةالمصدر .  

   : أو هو ما دّل على معنى فً نفسه  الحدث المقترن بالزمن .)التام(الفعل

 مقترن بزمن . 

  : أو لعامله توكٌدا المنتصب المصدر هو: المطلق المفعولالمفعول المطلق 

  .ضربتٌن وضربت زٌد سٌر وسرت ضربا ضربت نحو عدده أو لنوعه بٌانا

 ونحوه جر بحرف مقٌد غٌر علٌه المفعول لصدق مطلقا مفعوال وسمى 

 كالمفعول مقٌدا إال المفعول اسم علٌه ٌقع ال فإنه المفعوالت من غٌره بخالف

 حصل الذي أي بفً، مقٌد فٌه والمفعول فعل، به فعل الذي أي بالباء، مقٌد به

 ألجله فعل الذي أي له والمفعول بالمصاحبة، مقٌد معه والمفعول الفعل، فٌه

  الفعل .

 الوجود، إلى العدم من وٌخرجه ٌحدثه الفاعل ألن الحقٌقً المفعول هو المصدر

 او الفاعل ٌتعدى كان سواء إلٌه، متعدٌة كلها واألفعال علٌه، تدل الفعل وصٌغة

 من غٌره كذلك ولٌس قٌاما، زٌدا وقام ضربا زٌدا ضربت نحو ٌتعده، لم

 الحقٌقة، على لك مفعوال لٌس زٌدا ضربت: قولك من زٌدا أن ترى أال المفعولٌن

 . به وقع فعلك أن المعنى، على مفعول له قٌل وإنما سبحانه، هللا مفعول هو وإنما

 : اختلف النحاة فً أصل االشتقاق 

 وهذا منه مشتقان والوصف والفعل أصل المصدر أن البصرٌٌن مذهب  -ٔ

 أصل المصدر أن المختار أي انتخب لهذٌن أصال وكونه قوله معنى

 .والوصف الفعل أي لهذٌن

 .منه مشتق والمصدر أصل الفعل أن الكوفٌٌن ومذهب -ٕ

 من مشتق والوصف منه مشتق والفعل أصل المصدر أن إلى قوم وذهب -ٖ

 .الفعل

 ولٌس برأسه أصل والفعل المصدر من كال أن إلى طلحة ابن وذهب -ٗ

 .اآلخر من مشتقا أحدهما
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 والوصف والفعل وزٌادة األصل ٌتضمن فرع كل ألن األول المذهب والصحٌح

 على ٌدل فالفعل وزٌادة المصدر على ٌدل منهما كال ألن كذلك المصدر إلى بالنسبة

 .والفاعل المصدر على ٌدل والوصف والزمان المصدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناصب للمفعول المطلق : 

 الفعل : ذهب زٌد ذهابا   -ٔ

 المصدر : بلغنً ضرُبك زٌدا  ضربا  . -ٕ

المشتق )اوصف : اسم الفاعل او اسم المفعول .. إلخ ( : هذا ضارٌب زٌدا   -ٖ

 ضربا  .

 ل المطلق :انواع المفعو

 .ضربا ضربت نحو المؤكد : -ٔ

     :                                                                                                                             للنوع المبٌن -ٕ

رشد.                                                                                         ذي سٌر سرت نحو ان ٌكون مضافا  -أ

 .حسنا سٌرا وسرت ان ٌكون موصوفا :  -ب

 .وضربات وضربتٌن ضربة ضربت نحو للعدد مبٌنا ٌكون أن  -ٖ

 ما ٌنوب عن المفعول المطلق :

 كلَّ المٌل (( .بعض االلفاظ )كل ، بعض ، غٌر ( نحو )) فال تمٌلوا  -ٔ

 وافرح جلوسا قعدت نحو( ٕ) المذكور الفعل لمصدر المرادف المصدر -ٕ

 الفرح مناب نائب والجذل له لمرادفته القعود مناب نائب فالجلوس الجذل

 .له لمرادفته

 . الضرب ذلك ضربته نحو اإلشارة اسم -ٖ

 قوله ومنه الضرب ضربت أي زٌدا ضربته الضمٌر نحو المصدر عن ٌنوب -ٗ

  العذاب أعذب ال أي{ العالمٌن من أحدا أعذبه ال} :تعالى

{ جلدة ثمانٌن فاجلدوهم: }تعالى قوله ومنه ضربة عشرٌن ضربته نحو العدد: -٘

. 

 وأقٌم المضاف فحذف سوط ضرب ضربته واألصل سوطا ضربته نحو اآللة -ٙ

 . مقامه إلٌه المضاف
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 غٌر مفرد :هل ٌكون المفعول المطلق )المصدر( 

 

 فتقول إفراده تجب بل جمعه وال لعامله المؤكد المصدر تثنٌة ٌجوز ال      

 .ٌجمع وال ٌثنى ال والفعل الفعل تكرر بمثابة ألنه وذلك ضربا ضربت

 تثنٌته ٌجوز أنه المصنف فذكر والنوع للعدد المبٌن وهو المؤكد غٌر وأما

 .وجمعه

 ضربتٌن ضربت نحو وجمعه تثنٌته جواز فً خالف فال للعدد المبٌن فأما

 اختلفت إذا وجمعه تثنٌته ٌجوز أنه فالمشهور للنوع المبٌن وأما وضربات

 .والقبٌح الحسن زٌد سٌرى سرت نحو أنواعه

 

 : حذف عامل نصب المفعول المطلق 

 

 عامله لتقرٌر مسوق ألنه عامله حذف ٌجوز ال المؤكد المصدر       

 علٌه للداللة عامله فٌحذف المؤكد غٌر وأما لذلك مناف والحذف وتقوٌته

 .ووجوبا جوازا

 لمن وضربتٌن سرت سٌر أي قال لمن زٌد سٌر كقولك جوازا فالمحذوف

 .ضربتٌن وضربته زٌد سٌر سرت والتقدٌر زٌدا؟ ضربت كم قال

 امتنع( المؤكد عامل )وحذف -أبٌه-قول ابن مالك إن: المصنف ابن وقال

 وجوبا محذوف وعامله مؤكد مصدر زٌدا ضربا قولك حذف ألن منه سهو

 عامل حذف وجوب من دعواه على به استدل وما ، بصحٌح لٌس سٌأتً كما

 شًء فً التأكٌد من لٌس زٌدا ضربا ألن وذلك منه لٌس سٌأتً بما المؤكد

 أن فكما موقعه واقع ألنه زٌدا اضرب بمثابة التأكٌد من خال أمر هو بل

 ذكرها التً األمثلة جمٌع وكذلك زٌدا ضربا كذلك فٌه تأكٌد ال زٌدا اضرب

 على دال العامل مناب نائب فٌها المصدر ألن شًء فً التأكٌد باب من لٌست

 وال بٌنهما الجمع جواز عدم ذلك على وٌدل منه عوض وهو علٌه ٌدل ما

 .المؤكد وبٌن بٌنها الجمع ٌمتنع المؤكدات من شًء

 لعامله المؤكد المصدر من لٌس ونحوه زٌدا ضربا أن على أٌضا ٌدل ومما

 الواقع المصدر فً واختلفوا ٌعمال ال أنه فً خالف ال المؤكد المصدر أن

 زٌدا ضربا قولك فً زٌدا ف ٌعمل أنه والصحٌح أوال؟ ٌعمل هل الفعل موقع

 وهو المحذوف بالفعل منصوب إنه وقٌل األصح على ضربا ب منصوب

 وفً معناه على الداللة فً اضرب عن ضربا ناب األول القول فعلى اضرب

 .العمل دون المعنى على الداللة فً عنه ناب الثانً القول وعلى العمل
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 :  والمراجع المصادر

 . الراجحً عبدة.  النحوي التطبٌق -ٔ

  الغالٌنً مصطفى – العربٌة الدروس جامع -ٕ

 . الناظم البن االلفٌة شرح -ٖ

 . عقٌل البن األلفٌة شرح -ٗ

 . هشام البن الصدى وبلّ  الندى قطر شرح -٘

 . ٌعٌش البن المفصل شرح -ٙ

 . السامرائً فاضل – النحو معانً -7

 . الوسٌط المعجم -8

 . ٌعقوب أمٌل – واالعراب والصرف النحو موسوعة -9

 . حسن عباس – الوافً النحو -ٓٔ

 


